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Wat velen niet weten, is dat Klooster Wittem tot 
voor kort een enorm rijke muziekbibliotheek heeft 
gehad. Dr. Hans van Dijk heeft in 2003 de inventa-
risatie voltooid van de verzameling van bijna 6000 
composities. Hoewel het hoofdzakelijk gaat om re-
ligieuze gebruiksmuziek zitten in deze bibliotheek 
ook profane werken, die een beeld geven van het 
muziekleven in het klooster van een eeuw geleden. 
De bibliotheek bevat naast veel gedrukte muziek 
(voornamelijk uit de periode 1882-1968) ook veel 
autografen, dus de oorspronkelijke manuscripten 
van de verschillende componisten die de redemp-
toristen onder hun gelederen hebben geteld. Daar-
over straks meer.
Pronkstukken vormen enkele grote koorboeken 
van het Alfonsuskoor van de Sint-Jozefkerk van de 
redemptoristen in ’s-Hertogenbosch. Deze boeken 
bevatten naast gregoriaanse gezangen ook meer-

Kloosterschatten (8)
Elk klooster heeft zijn eigen bijzonderheden. Soms zijn het opvallende elementen in kerk of kapel, 

soms zijn het kleine voorwerpen die ergens in een van de gangen of kamertjes van het klooster staan. 
Ze hebben allemaal een eigen verhaal. In deze rubriek laten we een aantal van die ‘kloosterschatten’ zien. 

Dit keer aandacht voor de muziekbibliotheek van Klooster Wittem.

Wittem neemt afscheid van 
unieke muziekbibliotheek

stemmige muziek. Ze werden aan het eind van de 
negentiende eeuw verluchtigd door een zekere J.M. 
Acket, op de manier zoals dat werd gedaan in koor-
boeken van de kathedralen (bijvoorbeeld van Ant-
werpen) in de vijftiende en begin zestiende eeuw. 
De indruk bestaat dat de boeken gefaseerd zijn ge-
schilderd: ze zijn niet af (is de schilder voortijdig ko-
men te overlijden?). 
Vermoedelijk zijn veel partituren door derden ge-
schonken aan het klooster, zoals een vrijwel volledi-
ge en ongeschonden serie in band van de complete 
werken van Palestrina. Aan andere partituren kun 
je gebruikssporen zien; hoe meer aantekeningen 
of hoe smoezeliger het papier, des te meer zijn die 
composities uitgevoerd! In de koorboeken waren de 
pagina’s van de derde Credo het meest versleten, 
want die werd iedere zondag gezongen. 

Rijk muzikaal verleden van de redemptoristen

De redemptoristen hebben altijd grote kerkmusici 
onder de gelederen gekend. De meest invloedrijke 
musicus was wel pater J. Haagh (1857-1919), wiens 
Ave Maria nog bij veel parochiële dameskoren op 
het repertoire staat. Van 1876 tot 1881 leidde hij 
het studentenkoor van Wittem. Dat was de periode 
dat er een hervormingsbeweging op gang kwam 
vanuit Duitsland, het Caecilianisme. In die tijd had 
de kerkmuziek een groot hoempa-gehalte. In het 
gunstigste geval werden orkestmissen van Mozart 
en Haydn gezongen. Maar juist deze muziek werd 
veroordeeld als een besmettelijke ziekte, lichtzin-
nig, onzedelijk en wellustig. Het repertoire moest 
worden omgebogen naar het gregoriaans en de 
meerstemmige muziek van de reeds genoemde 
Palestrina (1525-1594) die werkte aan de Sixtijnse 
Kapel.

Volgens de nieuwe inzichten moest de kerkmuziek 
voortaan bij voorkeur beoefend worden door gees-
telijken; als er toch al leken werden ingeschakeld 
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dan mochten die niét tevens werkzaam zijn in een 
theater of balzaal...! Vrouwen mochten niet mee-
zingen en alleen het orgel was geoorloofd als bege-
leidingsinstrument. Wanneer nieuwe koormuziek 
werd gecomponeerd dan moest deze in de stijl zijn 
van genoemde Palestrina. 

De toenmalige provinciaal overste van de redemp-
toristen, pater Oomen, was erg gecharmeerd van 
de kerkmuzikale hervorming en hij bepaalde dat 
in alle liturgievieringen in de kloosters de nieuwe 
richtlijnen moesten worden opgevolgd. Hij gaf pater 
Haagh de opdracht om zich de nieuwe inzichten ei-
gen te maken en hij stuurde hem op muziekles bij de 
priester H. Böckeler die in de stroming van het Cae-
cilianisme stond en in die tijd een kerkmuziekschool 
had in Aken. Tweemaal per week ging pater Haagh 
vanuit Wittem naar Aken, maar zijn leraar kwam 
zelf ook herhaaldelijk naar Wittem om instructies te 
geven aan het koor. Op deze manier werd binnen 
enkele jaren de muziek in Wittem hervormd, tot on-
genoegen van de oudere paters! 
De kerkmuziek werd nog eens versterkt doordat 
twee uit Duitsland (vanwege de Kulturkampf) ge-
vluchte redemptoristen hun intrek hadden geno-
men in Wittem. Aan het studentenkoor werden nu 
ook knapen uit het rectoraat toegevoegd die apart 
zangles kregen. Zo bouwde het koor van Wittem 
binnen korte tijd grote faam op in de regio. 

Pater Haagh werd een alom gerespecteerd veel-
schrijver. Hij schreef cantates, mottetten en or-
gelwerken die in Duitsland werden uitgegeven; 
daarnaast veel liederen die in het Handboekje 
van de broederschap van de H. Familie (geredi-
geerd door de redemptoristen) terechtkwamen en 
daarna in vele andere liedbundeltjes. De oplagen 
van dat soort bundeltjes liep in de tienduizenden.  

Een bekend lied van pater Haagh is ‘Gerardus, vriend 
van Jezus’ dat lange tijd is gezongen tijdens proces-
sies in Wittem (vorig jaar klonk het nog bij de slui-
ting van het octaaf). Landelijk stond Haagh in hoog 
aanzien. Hij was een gerespecteerd bestuurder en 
was ook lid van de censorencommissie van de Ne-
derlandse Sint-Gregoriusvereniging. 

Een andere belangrijke figuur was pater J. Bogaerts 
(1850-1923) die een belangwekkend boek schreef 
(in het Frans)  over de composities van de stichter 
van de redemptoristen Alfonsus de Liguori. Waren 
de liederen van Haagh wat braafjes, veel gedurfder 
was de muziek van de Carel Bonten (1881-1946). Hij 
was oorspronkelijk pianist in Amsterdam en heeft 
zelfs opgetreden met het Concertgebouworkest. In 
1906 trad hij in bij de redemptoristen en kreeg de 
naam Broeder Anselmus; in 1913 vertrok hij naar 

Paramaribo waar hij muzieklessen gaf en organist 
werd van de kathedraal. Twintig jaar later kwam 
hij ziek terug naar Nederland en - weer opgeknapt 
- werd hij organist en muziekdocent in Wittem. Er 
was toentertijd ook een orkest in het klooster, waar-
voor hij muziek schreef. Bij onze oudste paters heeft 
zijn ‘Ecce sacerdos…’ (‘Zie, een grote priester die 
in zijn dagen God behaagde…’) geklonken bij hun 
priesterwijding, en zij zijn groot geworden met een 
speciaal gecomponeerd juvenaatslied. Van deze 
kleurrijke figuur is veel muziek bewaard in de Wit-
temse bibliotheek; helaas ontbreken composities 
uit zijn Surinaamse tijd. 

Andere namen die niet onvermeld mogen blijven 
zijn die van de violist J. Elgershuizen (1917-2003) en 
Herman Meinders die in 1960 een psalmenboekje 
schreef in de voortijd van de liturgievernieuwing.

Het lot van de bibliotheek

Volgens Hans van Dijk was er al minstens driemaal 
een poging gedaan om de Wittemse bibliotheek in 
kaart te brengen, voordat hij eraan begon, met hulp 
van een computer. Hij catalogiseerde alle composi-
ties, een titanenklus! Daarna heeft hij een selectie 
van de muziek op CD uitgebracht onder de titel ‘Ex 
Bibliotheca Wittemiensi’.*)

Vanwege de overgang naar een nieuwe eigenaar is 
er geen plaats meer voor de bibliotheek (bestaande 
uit vier stalen archiefkasten). De gehele bibliotheek 
wordt nu overgedragen aan de Gregoriusbibliotheek 
(van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging) die 
is ondergebracht in de bibliotheek van de Rijksuni-
versiteit Utrecht. Daar zullen de partituren  en ma-
nuscripten in goede klimatologische omstandighe-
den worden geconserveerd en beschikbaar komen 
voor wetenschappelijk onderzoek. Een betere plek 
was niet denkbaar! 

Jeroen de Wit
*)  In de Boekwinkel is de CD ‘Ex Bibliotheca Witte-
miensi’ verkrijgbaar voor 5 euro!
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Eerst maar eens wat nuchtere cijfers op tafel. Duits-
land telt op dit moment nog ongeveer 22.200 ker-
ken en kapellen, zo bleek uit een onderzoek van 
de KNA, de Katholische Nachrichten-Agentur. Die 
kerken en kapellen liggen verspreid over de 27 bis-
dommen die het land telt. Maar sinds 2000 zijn er 
160 kerken gesloopt; verder zijn er 142 verkocht 
aan een nieuwe eigenaar die het gebouw een an-
dere bestemming heeft gegeven. In de jaren voor 
2000 waren er óók al 240 kerken aan de eredienst 
onttrokken; de meeste dáárvan zijn inmiddels onder 
de sloophamer terecht gekomen. Conclusie: in de 
laatste decennia zijn er ongeveer 540 gebouwen als 
kerk verdwenen. 

Architecte Magdalena Twarowska is directeur van 
een onlangs ingestelde nieuwe commissie in het bis-
dom van het Ruhr-gebied, een gebied dat zo’n zes-
tig jaar geleden te maken kreeg met een bouwgolf 
van nieuwe kerken. De 42 parochies van het bisdom 
hadden op hun top ongeveer 260 kerken in bezit. 
Volgens nog niet-officiële cijfers moet Twarowska 
zich de komende jaren bezig gaan houden met de 
toekomst van liefst 170 godshuizen die inmiddels 

al leeg staan. ,,Uitgangspunt daarbij is in elk geval 
dat een eventuele nieuwe bestemming respect 
moet hebben voor de plek die jarenlang als een 
heilig oord is beschouwd”, benadrukt de architecte. 
Vanuit die gedachte kan ze zich niet voorstellen dat 
er bijvoorbeeld een wellness-centrum in één van 
‘haar’ kerken komt. ,,Maar met een bakkerij heb ik 
dan weer geen probleem; brood vertegenwoordigt 
immers ook een centraal christelijk motief”. 

De situatie is overigens lang niet overal zo nijpend als 
in het Ruhr-gebied. Grofweg gezegd kun je zeggen 
dat er in Zuid-Duitsland nauwelijks problemen zijn; 
hoe verder je naar het noorden komt, hoe ernstiger 
de situatie wordt. In de zeven bisdommen in Bayern 
liggen gigantisch veel kerken: ongeveer veertig pro-
cent van alle kerken in het land. En daar zijn sinds de 
eeuwwisseling slechts zestien kerken buiten dienst 
gesteld. Datzelfde geldt voor de katholieke gebieden 
rond Freiburg en Stuttgart, waar kerksluitingen nau-

Over de grens 
In deze rubriek kijken we verder dan Klooster Wittem en zijn bewoners. We gaan letterlijk de grens 
over. We volgen actuele ontwikkelingen in de kerk, bekijken bijzondere projecten, of nemen een 
kijkje bij bijzondere pelgrimsplaatsen. Dit keer richten we de blik op Duitsland, waar kerksluitingen 
aan de orde van de dag lijken te zijn. Het Vaticaan heeft onlangs op een symposium Duitsland aan-
gewezen als land dat de richting aan moet geven hoe we in de toekomst met het sluiten van kerken 
moeten omgaan.

Eén mis per maand 

Het grote priestertekort én de terugloop van 
het aantal katholieken in grote delen van Duits-
land leidt ertoe dat veel bisdommen zich met 
nieuw beleid instellen op de toekomst. In veel 
bisdommen worden soms honderden kleine 
parochies omgevormd tot 35 grote parochies. 
Het bisdom Trier loopt daarin voorop. De ge-
volgen voor met name kleine dorpen zijn vaak 
groot. Afgelopen week was ondergetekende 
toevallig op bezoek in het Moezeldorpje Rive-
nich dat zo’n 700 inwoners telt. ,,We kunnen 
hier nog maar één keer per maand naar de mis 
gaan. Als we pech hebben valt de mis ook nog 
wel eens uit. We leren ermee leven, maar het 
is niet leuk”, vertelt een lid van het plaatselijke 
vrouwenkoor me in de pauze van een prachtig 
concert in de St.-Briktiuskerk. ,,Van de andere 
kant komen er ook weer nieuwe initiatieven. 
Hier in Rivenich organiseert een aantal vrou-
wen nu regelmatig een eigentijdse viering. De 
kerk zit dan wél vol. De pastoor zou er blij mee 
zijn geweest. Ik denk dat vrouwen sowieso een 
veel grotere rol moeten gaan spelen in het in-
stituut kerk….”.



4

welijks voorkomen. De situatie is duidelijk anders in 
de regio’s die aan Nederland grenzen. Sinds 2000 
werden in de regio Münster zestig kerken gesloten, 
in Essen 57, in Trier 33 en in het nabijgelegen Aken 
25. Ook Paderborn en Keulen komen ruim boven de 
twintig uit. Met name het bisdom Essen kampt nu 
met een enorme terugloop. Het bisdom bestaat pas 
sinds de jaren zestig vorige eeuw, maar het aantal 
katholieken is in die periode gehalveerd! 

Ook in het oosten van Duitsland, waar relatief wei-
nig katholieken wonen, zijn met name in het bisdom 
Magdenburg veel gebouwen gesloten, maar daar 
gaat het niet zo zeer om wat wij echte kerken noe-
men. Na de oorlog werden in dat gebied namelijk 
veel restaurants en zelfs barakken omgebouwd tot 
ruimtes waar men gebedsdiensten kon houden. Die 
ruimtes verdwijnen nu snel. 

Nood breekt wet, dat gaat ook hier op. De bisdom-
men worden door de ontwikkelingen wel verplicht 
om na te denken over de vraag wat er met al die 
leegstaande kerken moet gaan gebeuren. Soms 
komt het bijna vanzelf goed. De St. Bonifatiuskerk in 
Gelsenkirchen bijvoorbeeld ging in 2007 voorgoed 
dicht en stond een paar jaar geleden op het punt 
gesloopt te worden. Op die plek zou een Lidl-filiaal 
verrijzen. Maar bakker Christian Zipper (foto), vroe-
ger misdienaar in de kerk, slaagde er in 2016 in om 
de kerk, de naastgelegen woning van de koster, de 

pastoorswoning en het parochiegebouwtje te ko-
pen. De gebouwen rondom de kerk hebben nu al-
lemaal een woonbestemming gekregen. In de kerk 
zelf gaat Zipper zijn bakovens plaatsen om er zijn 
broodjes en gebak te maken voor een aantal van 
zijn filialen. Maar dat is slechts de oplossing voor 
één van de vele kerken die in dit bisdom leeg staan. 

Hoewel de leegstand ronduit alarmerend is, lijkt 
men lang niet in alle bisdommen de zorgwekkende 
situatie in te zien. Vrijwel nergens liggen concrete 

plannen op tafel hoe men de problemen moet gaan 
aanpakken. In een aantal bisdommen gaat men er 
vooralsnog van uit dat er wel een ‘zachte’ oplossing 
zal komen. Lang niet alle kerken worden gesloopt of 
verkocht; een aantal zal zeker overblijven als kerk, 
maar zal dan wel op een andere manier dan voor-
heen worden gebruikt, zo is de verwachting. Bij-
voorbeeld als een urnenkerk met daarbij een kleine 
gebedsruimte. Met name de vele kleinere kerken 
en kapellen op het platteland hoopt men overeind 
te kunnen houden voor bijvoorbeeld huwelijksvie-
ringen. In Oberhausen is daar een mooi voorbeeld 
van te zien. Het vroegere priesterkoor van de St.-
Bernarduskerk is omgebouwd tot een kleine kapel 
die erg populair is voor huwelijksinzegeningen. Na 
de mis kan men meteen in het gebouw blijven, want 
in het schip van de kerk is nu een restaurant geves-
tigd! Natuurlijk dragen de bisdommen vaak ook zelf 
oplossingen aan. In Aken en Augsburg bijvoorbeeld 
hebben de bisdommen hun eigen archieven over-
geplaatst naar leegstaande kerken die nu dus min 
of meer een kantoorfunctie hebben. In Münster is 
de redactie van een kerkenkrant nu gevestigd in een 
voormalige kerk. In een van de vele kerken in Essen 
is men erin geslaagd het gebouw om te toveren tot 
een mooi tehuis voor gehandicapten. 

Tegelijkertijd werkt een hele rij bisdommen wél heel 
concreet aan met name bouwconcepten; de leeg-
stand van kerken moet hoe dan ook worden vermin-
derd. Waar herbestemmen onmogelijk is, daar zal 
uiteindelijk sloop onvermijdelijk zijn. De gedachte 
dat er in de zeer nabije toekomst vrijwel zeker nog 
veel meer kerken leeg komen te staan, noopt de bis-
dommen simpelweg nu tot handelen. 

Over de situatie bij de protestantse kerken zijn nau-
welijks officiële cijfers bekend. Feitelijk is daar de de 
toestand nog moeilijker. Katholieke kerken kunnen 
immers ontwijd worden en daarna een nieuwe be-
stemming krijgen. Bij de protestanten bestaan de 
ontwijding van een kerk niet en dat zal in de toe-
komst een herbestemming nog veel moeilijker ma-
ken.

Nog even terug naar Gelsenkirchen: bakker Zipper 
wil de biechtstoelen in zijn Bonifatiuskerk wél hand-
haven. ,,Om er af en toe een serieus gesprek met 
mijn medewerkers te houden”, lacht hij breeduit…. 

Jef Brauers
(bewerking artikel van de website 

Katholische Kirche in Deutschland)
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Tja, het is me wat met die rokers. Al tientallen jaren 
zijn ze onderwerp van vaak felle discussies. Ik heb 
er, als niet-roker, zelf geen last van, al vind ik het wel 
zo prettig om in een rookvrije ruimte te vertoeven. 
Gek eigenlijk, veertig jaar geleden zat ik net als ie-
dereen gewoon in vaak zeer rokerige woonkamers 
en bruine kroegen als het ware ‘mee’ te roken, ter-
wijl collega’s op de werkvloer me hun rookkringen 
regelrecht in mijn gezicht stonden te blazen. 

De discussies over het schadelijk effect van roken 
zijn van alle tijden. In bijgaand kader leest u kort 
iets over de geschiedenis van het roken. In ons land 
was al vanaf het einde van de 16de eeuw het prui-
men en snuiven van tabak in de mode. Ook ging 
men voor het eerst de pijp roken. Tegen het einde 
van de 18de eeuw kwam er iets nieuws: de sigaar. 
De sigaret werd in Europa pas populair tijdens de 
Eerste Wereldoorlog, toen ze werd meegenomen 
door de Amerikaanse soldaten. Vanaf de jaren vijf-
tig kwamen er echter steeds meer verhalen over 
de gezondheidsrisico’s van roken. En vanaf de jaren 
zeventig draait de anti-rookcampagne wereldwijd 
op volle toeren. Er kwam een verbod op roken in 
vliegtuigen, even later volgde het openbaar vervoer. 
Sinds 2008 is er een rookverbod op de werkvloer. 
En inmiddels zijn we hard op weg naar het volledig 
rookvrij maken van ons land. In Peking krijg je sinds 
juli 2015 een boete van 30 euro als je betrapt wordt 
bij het opsteken van een sigaret in het openbaar. 
Kortom, de rokers zijn in vrij snel tempo de paria’s 
van onze maatschappij geworden.

In het boekje ‘Emmaus aan de Geul’ van pater Theo 
de Caluwe is een uitgebreid artikel gewijd aan het 
roken in de Nederlandse provincie van de redemp-
toristen. Roken is ook dáár namelijk altijd een stevig 
probleem geweest. Geloof het of niet, maar al in 

1844 is er een briefwisseling geweest tussen de Ne-
derlandse redemptoristen en het bestuur in Rome. 
Provinciaal-oversten, rectoren en lectoren (docen-
ten) hebben in de loop der jaren met enige regel-
maat een duidelijk standpunt over roken verkondigd 
in Rome. In 1844 werd Wittem voor een visitatie be-
zocht door pater Von Held. Zijn slotconclusie: ,,Wat 
het gebruik van tabak betreft - dat gebruikelijk is in 
Nederland -, hoop ik dat de missionarissen er volle-
dig van afzien. Voor uitzonderingen hierop zal men 
dit nog steeds overlaten aan het verstandig oordeel 
van de missieoversten… .” 

Het is natuurlijk altijd lastig voor mensen die niét 
roken om zich goed in te leven in het verlangen dat 
mensen koesteren om dat juist wél te doen. Als niet-
roker kun je je – ik spreek uit eigen ervaring – im-
mers bijna niks voorstellen bij het verlangen naar 
een sigaret. Feit was dat ook in Wittem soms totaal 
verschillend werd gedacht over het rokersprobleem. 
Rome vaardigde in de loop der jaren allerlei bepalin-
gen en regels uit waarbij men het roken op niet mis 
te verstane wijze eigenlijk aan banden legde. Het 
kwam er in de praktijk op neer dat er sprake was 
van een algemeen verbod op roken. Maar dwang-
maatregelen waarvan men de redelijkheid niet in-
ziet, maken de mens vindingrijk, zo concludeert ook 
pater de Caluwe. In de jaren vijftig, beginjaren zestig 
veranderde de hele wereld en dus kwamen ook de 

Hoe was het toen…. de jaren vijftig

Discussies over roken en voetbalbroekjes 
Toen Columbus in 1492 Amerika ontdekte, zag 
hij hoe de inheemse bevolking tabak rookte. 
Indianen in Noord-Amerika rookten de pijp om 
religieuze én medicinale redenen. Het werd ge-
bruikt om wonden te genezen en pijn te bestrij-
den. In 1518 werden er tabaksplanten vanuit 
Amerika naar Europa meegenomen. Eén van 
de reisgezellen van Columbus, de Spanjaard 
Rodrigo de Jerez werd de eerste roker van Eu-
ropa. Hij gebruikte tabak in het openbaar, maar 
riep hiermee negatieve reacties op. De mensen 
waren bang voor de rook die uit zijn neus en 
mond kwam, en zagen dit als tovenarij. De Je-
rez moest hiervoor zeven jaar de gevangenis in. 
Ondanks het lot van De Jerez raakte het roken 
in Europa toch ingeburgerd. In Spanje zag de 
Franse ambassadeur Jean Nicot tabak als een 
geneesmiddel, en stuurde het goedje naar het 
Franse koningshuis. Volgens Nicot zou het mid-
del helpen tegen schurft, verkoudheid en an-
dere ziekten. In 1564 werd de tabaksplant naar 
hem vernoemd (Nicotiana).



6

gezagsverhoudingen in kloosters duidelijk anders te 
liggen dan vroeger. De studenten, maar ook de over-
sten, waren zeker niet onbekend met casuïstiek; dat 
is - zeg maar - de redeneerwijze waarbij geprobeerd 
wordt een algemene regel zó uit te leggen dat er 
een andere conclusie uit komt dan de oorspronke-
lijk bedoeld. En dat gebeurde dus ook in Wittem. De 
studenten brachten, zelfs gesteund door één van de 
prefecten, die handelwijze volop in de praktijk. En 
wat bleek? De algemene bepalingen bleken zonder 
al te veel moeite anders, en vooral veel prettiger 
voor de studenten uit te leggen! 

Een mooi voorbeeld is de bezoekregeling die toen-
tertijd gold. Als een student bezoek kreeg van een 
priester mocht er namelijk wél worden gerookt. 
Dus iedereen probereerde bij familiebezoek het zó 
te regelen dat er altijd wel een of andere bevriende 
priester even een hand kwam geven. Dat werd dan 
geïnterpreteerd dat die priester de hele tijd op be-
zoek was en dat er dus automatish ook de hele dag 
kon worden gerookt. Zo vonden de studen allerlei 
vluchtwegen om te ontkomen aan de van oorsprong 
strengere bepalingen. En toen al waren er natuurlijk 
ook gewoon ondeugende studenten, die misschien 
minder fantasie hadden, die hun toevlucht namen 
tot simpelweg stiekem roken….

Toch bleef het voor sommige oversten moeilijk een 
ruimere interpretatie te geven aan de regels over 
het tabaksgebruik. Op 22 oktober 1954 bijvoorbeeld 
werd een nieuwe regeling van kracht, uitgevaardigd 
door pater provinciaal. Daarin werd bepaald dat 
voortaan bij een bezoek van ouders, broers of zus-
sen er gerookt kon worden, maar alleen als de rook-
waar echt werd áángeboden. En dan ook nog maar 
alleen in de spreekkamer of op buitenverblijf Em-
maus (zie foto). Ook werden toen enkele feestdagen 

vermeld waarop ’s avonds gerookt mocht worden. 
Op die lijst stond ook het huiselijke St.-Nicolaasfeest 
vermeld. Maar al meteen op het eerstvolgende Sin-
terklaasfeest ontstond er meningsverschil. Rector 

en kerkjurist pater Van Delft vond dat de letterlijke 
tekst van de wet gevolgd moest worden en niet de 
voor de studenten veel gunstigere uitleg. Wat was 
er aan de hand? In de bepaling stond geschreven 
dat ‘op St.- Nicolaas de studenten in de avondrecre-
atie mochten roken’. Maar nu wordt dit feest in ons 
land zowel op de vooravond als op de dag zelf ge-
vierd. De slimme studenten gingen dus op de voor-
avond van de feestdag hun rookwaar halen, maar ze 
vingen bot. De rector vond dat het feest pas de vol-
gende dag werd gevierd. Dat leidde tot behoorlijk 
wat ophef in het klooster; sterker nog, de discussies 
werden zó heftig dat de prefect de rector adviseerde 
om het roken toe te staan op beide dagen, omdat 
er anders een onhoudbare situatie zou ontstaan. Uit 
angst voor ongeregeldheden gaf de rector uiteinde-
lijk mokkend toe….

We zeiden het al, de gezagsverhoudingen verander-
den snel, ook in Klooster Wittem. Pater Theo de Ca-
luwe haalt nog twee andere voorbeelden aan. Op 
21 juni vierde men vroeger in Wittem de feestdag 
van St.-Aloysius. De studenten moesten zich dan in 
de namiddag verzamelen in de huiskapel voor een 
gebedsdienst en verering van deze heilige. Daar za-
gen de studenten nou niet bepaald naar uit. Wat 
bleek? De tekstboekjes die één keer per jaar werden 
gebruikt, waren plots onvindbaar. Dit werd op bij-
na triomfantelijke toon door de studenten meege-
deeld. Er bleef de prefect niets anders over dan de 
gebedsdienst af te blazen. De volgende jaren werd 
er niet meer gesproken over een samenkomst van 
studenten op die dag…

Voetballen deden de studenten van Wittem ook. 
Vroeger deed men dan in toog, maar op zekere dag 
waren sportshirts toegestaan. Wel was er nog een 
lange pantalon voorgeschreven. Juist in die dagen 
had men de uitnodiging gekregen om tegen de be-
woners van het studiehuis in Valkenburg te gaan 
voetballen. Daar speelden de studenten al langer 
gewoon in shirt en voetbalbroekje. En de Wittem-
se studenten vonden het een beetje genant om in 
lange pantalons op het veld te verschijnen. Na het 
ontbijt vroegen de studenten aan de kleermaker van 
het klooster, broeder Caspar, of hij in staat was om 
nog vóór twaalf uur elf voetbalbroekjes te maken. 
Dat kon, maar dan wel uit voeringstof. Andere stof 
had hij in zo’n korte tijd niet beschikbaar. Na het di-
ner vertrokken de voetballers naar Valkenburg waar 
ze glunderend het veld op liepen….. Einde discussie, 
van toen af leken ook de studenten op echte voet-
ballers…. qua kleding althans….

Jef Brauers
(bewerking artikel pater Theo de Caluwe 

in het boek ‘Emmaus aan de Geul’)
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een reis naar het Heilig Land en op de terugweg, na 
een uitstapje in Caïro, ondervonden zijn vrienden 
op voorspraak van St.-Gerardus een bijzondere red-
ding. Wat gebeurde er dan precies? Welnu, de tram 
waarin het gezelschap zat, raakte stuurloos omdat 
de bestuurder plotseling onwel was geworden. Het 

Inderdaad, Gerardus komt je in de kerk van de 
Weebosch (ten zuidwesten van Eindhoven vlak bij 
de Belgische grens en nabij de bekende abdij van 
Postel) van alle kanten tegemoet! Er is een devotie-
kapel (foto), een zijaltaar en vooral de tien grote ta-

bleaus met afbeeldingen uit het leven van Gerardus 
boven de zuilengalerijen aan weerskanten van van 
het middenschip vallen op. Verder zijn er twee ge-
brandschilderde glas-in-loodramen met voorstellin-
gen uit het leven van Gerardus; en ten slotte zijn de 
wanden van de kapel behangen met platen waarin 
talloze dankbetuigingen zijn gebeiteld. 

De Weebosch is een dorp dat in veel opzichten lijkt 
op ons eigen Partij-Wittem. Zo’n 750 inwoners, een 
voetbalclub, een koor, een muziekvereniging. En het 
is dus een bedevaartsoord van Sint-Gerardus. Hoe 
dat laatste is ontstaan, en wat de Weebosch zo bij-
zonder maakt, daar gaan we in dit artikel wat meer 
over vertellen.

Begin vorige eeuw waren er in de Weebosch plan-
nen om een eigen kerk te bouwen. Eeuwen daar-
voor was er al eens een kerk geweest, maar die was 
in 1648 aan de katholieken ontnomen; een eeuw 
later werd het gebouw gesloopt. Maar zo rond 1900 
ontstonden er weer plannen voor een eigen kerk. 
Een paar jaar later werd Gerardus heilig verklaard. 
Oorspronkelijk zou de te bouwen kerk echter ge-
wijd worden aan Sint-Petrus. Maar bouwpastoor 
Karthon koos, met toestemming van de bisschop, 
toch voor Gerardus Majella. Hij had daar een re-
den voor want Karthon had een bijzondere verering 
voor de nieuwe heilige wiens heiligverklaring hij in 
1904 in Rome had bijgewoond .

Nu maakte hij een jaar later met enkele vrienden 

Fietspelgrimage vanuit Wittem naar Brabant 
Gerardus is overal in de Weebosch 

Fietspelgrimage 
Van 13 tot 17 mei fietsten 15 pelgrims vanuit 
Wittem naar Weebosch (bij Bergeijk), oftewel 
van Gerardus in Wittem naar Gerardus in Wee-
bosch. Voor we daar aankwamen, mochten we 
drie dagen fietsen door het mooie Limburgse 
land en genieten van het goede weer en de 
gastvrijheid van twee kloosters. Twee bagage-
vervoerders, Joop en Bert, zorgden er trouw 
voor dat onze bagage telkens op de juiste plek 
kwam. 
De eerste dag gingen we via de Gerardus-Ma-
jellakerk in Heerlen (Heksenberg), een van de 
weinige kerken in Limburg die aan onze heili-
ge is toegewijd, naar Sittard. Daar hebben we 
overnacht bij de zusters van Regina Carmeli. De 
tweede dag voerde ons over Echt (met een be-
zinningsmoment in de kapel van OLV van Schil-
berg) en Roermond (met een rondleiding in de 
Kapel in ‘t Zand) naar Weert, waar we te gast 
waren bij de zusters Birgittinessen. Natuurlijk 
horen terrasjes en bezinningsmomenten bij 
elkaar en daar voldeden we graag en steeds 
opnieuw aan. Op woensdag leek een wegom-
leiding even roet in het eten (dwz in de mooie 
route) te gooien, maar met wat omwegen en 
via zandpaden en een jaagpad, vonden we toch 
een mooie weg naar de Achelse Kluis, waar de 
middagpauze was gepland. Daarna op weg 
naar het einddoel van onze pelgrimage: Wee-
bosch, ook een bekend Gerardus- bedevaarts-
oord, met name voor de ruiterbedevaart (zie 
het verhaal bij dit kader).

Na een uitgebreid bezoek aan de kerk van Wee-
bosch werden we nog gastvrij ontvangen op de 
pastorie. Aansluitend fietsten we door naar 
Postel, naar de laatste abdij van deze reis, waar 
we ook hebben overnacht. De dag erna begon 
de tweedaagse terugreis, met een overnach-
ting in de Roosterhoeve in Roosteren. Terug in 
Klooster Wittem namen we moe maar voldaan 
afscheid van elkaar. 

Nan Paffen
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voertuig dreigde in de Nijl te storten, maar werd op 
het laatste moment tot stilstand gebracht, nadat de 
inzittenden Gerardus om hulp hadden gesmeekt 
toen ze zagen wat er stond te gebeuren. De tram 
kwam vlak voordat hij in het water zou storten op 
onverklaarbare wijze tot stilstand. Pastoor Karthon 
was vanaf dat moment vastbesloten om de nieuw 
te bouwen kerk aan Gerardus toe te wijden, een pa-
troonskeuze die de geschiedenis van De Weebosch 
ingrijpend zou beïnvloeden. 

Het verhaal van de redding in Caïro sprak immers 
geweldig tot de verbeelding. Het duurde niet lang 
of de redding heette in de volksmond een wonder, 
het zogenaamd ‘Nijlwonder’; de priester in de tram 
had een visioen gekregen en luidkeels een betoog 
gehouden over berouw, zijn vaderland en sterven in 
een onbekend land. Opeenvolgende pastoors van 
de Weebosch hebben Gerardus’ reputatie daarna 
dankbaar uitgedragen!

De kerk werd van meet af aan goed bezocht. Op 10 
juni 1907 werd de eerste steen gelegd, nauwelijks 
vijf maanden later werd de kerk ingezegend, waarbij 
redemptorist A. Lijdsman uit Amsterdam de feest-
preek hield. Drie maanden na de inzegening werd 
de Broederschap van de H. Gerardus Majella op-
gericht. Het lidmaatschap kostte een dubbeltje per 
jaar, vanaf 1946 een kwartje. Door betaling van een 
rijksdaalder was je voor het leven lid. Armen en on-
vermogenden konden gratis lid worden. In 1909 wa-
ren er zo’n 4200 betalende leden, in de jaren na de 
oorlog liep dit aantal op tot bijna 10.000. Daaronder 
konden slechts enkele honderden mensen van de 
Weebosch zelf zijn, want meer inwoners waren er 
niet! In 1973 waren er leden uit meer dan honderd 
plaatsen uit het bisdom Den Bosch. 

Het was vanaf het begin van de kerk duidelijk dat 
de Weebosch een bedevaartplaats zou gaan wor-
den. En dus werd ook meteen de par-
ticuliere ondernemingslust actief nabij 
de kerk. Een van de initiatiefnemers 
in de economische strijd rondom de 
kerk in Weebosch was de uit België 
(Waasland) afkomstige wagenmaker/
caféhouder Aloysius van Vlierberghe 
(‘Pietje Flier’). Toen de kerk gebouwd 
kon worden, stond hij erop dat de in-
gang pal tegenover zijn café kwam. 
Een oude ansichtkaart toont zijn ne-
ring, met het wervende onderschrift 
‘Koffiehuis H. Gerardus. Tevens ver-
krygbaar alle religieuze artikelen’. De 
eerste vermelding van medailles da-
teert uit 1913, van vaantjes uit 1917. 
Na de Tweede Wereldoorlog werden 

ook profane voorwerpen als Gerardus-souvenirs 
verkocht. Vele jaren lang werd de inkoop van de ar-
tikelen trouwens gezamenlijk met Klooster Wittem 
geregeld. 

 De plaatselijke souvenirhandel breidde later uit met 
siertegels, asbakken en vaasjes die op ambachtelijke 
wijze voorzien waren van een Gerardus-Weebosch-
voorstelling of -tekst. Toen deze procedure met be-
hulp van wrijfplaatjes minder arbeidsintensief werd, 
voorzag men alles wat verkoopbaar was, van nagel-
garnituurs tot sigarettenpijpjes, van een Gerardus-
Weebosch-opdruk!

Voor de ontwikkeling van het bedevaartsoord was 
een gebeurtenis in 1933 van groot belang. Bij gele-
genheid van het zilveren jubileum van de Broeder-
schap en de bedevaartplaats zelf werd in dat jaar 
rond het Gerardusoctaaf in oktober voor de eerste 
keer een ruiterbedevaart gehouden. De groep rui-
ters, afkomstig uit Oirschot, kwam al een aantal 
jaren naar de Weebosch, maar in 1933 besloot het 
bestuur van de vereniging te paard te gaan. 
Het was het begin van een traditie die tot op de dag 
van vandaag voortleeft. Vóór de oorlog bestond de 
groep meestal uit zo’n 25 ruiters en een boerenwa-
gen met haver, dekens en brood. Als men de Wee-
bosch naderde, begonnen de trompetters te blazen. 
Paarden en ruiters kregen onderdak en nachtverblijf 
bij een gelovige familie en na het eten ging men 
naar de kerk om Gerardus te begroeten en om er 
te biechten. De volgende ochtend ging men om 7 
uur naar de ‘gewone’ mis en om 11 uur naar de 
hoogmis. Na het middageten werden de paarden op 
het kerkplein gezegend en aansluitend begon men 
aan de terugweg. Het aantal deelnemende ruiters 
groeide de jaren daarna gestaag. In 1997 namen 
nog bijna vijfhonderd ruiters met hun paarden deel 
aan de bedevaart….! 
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Rugzak
Nieuw deze zomer is de Wit-
temse Rugzakwandeling. De 
Wittemse Rugzak is een stevi-
ge katoenen rugzak met daar-
in een mooi boekje met de 
Gerarduswandelroute van 14 
km, wetenswaardigheden, be-
zinnende teksten en een foto-
opdracht. Verder is de rugzak 
gevuld met een flesje drinken plus zoete en hartige 
versnaperingen voor onderweg. 
Na afloop van de wandeltocht voorziet de receptie 
van Klooster Wittem (tot 17.00 uur) het boekje van 
een pelgrimsstempel en geeft een klein aandenken 
mee. De route kan op elk gewenst moment gelopen 
worden. De prijs voor de gevulde Wittemse Rugzak 
(incl. wandelboekje, drinken en versnaperingen) is 
€ 9,95. 

Zomers Zondag vieren
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is er ook dit jaar 
in Klooster Wittem weer een groot aantal extra ac-
tiviteiten op de zondagen in juli en augustus. Voor 
al deze activiteiten geldt dat men zich van tevoren 
niet hoeft aan te melden. Deelnemers kunnen ge-
woon binnenlopen en meedoen. Op drie zondagen 
zijn er in de Gerarduskapel inloopconcerten. Op 7 
juli met Trees Jeanné (dwarsfluit), Erika Tieleman 
(cello) en Frans Jesper (orgel); op 11 augustus met 
Ben Dassen (fluit) en op 25 augustus met het Trio 
Vivente. Aanvang telkens om 14.00 uur. Op zondag 
11 augustus is tevens een Kroetwusjtocht die om 
14.00 uur bij de receptie van het klooster begint. Op 
21 juli begint in de Smartenkapel om 14.00 uur een 
meditatiemiddag. Een week later, 28 juli, wordt in 
de sacristie een diapresentatie vertoond over het 
leven en werk van Peerke Donders én de pelgrims-
reis naar Suirname. Op 4 augustus is er in de sacris-
tie van 14.00 tot 16.00 uur een tentoonstelling van 
liturgische gewaden en vaatwerk. Op 18 augustus 
verzorgt Els Benders van 14.00 tot 16.00 uur een de-
monstratie icoonschilderen.

Wittemse wandeling 
Op elke zondag in julie en augustus begint vanaf 
de receptie van Klooster Wittem om 13.30 uur een 
begeleide thematische wandeling. De routes zijn 
alle tussen de 8 en 10 kilometer. Het eindpunt is 
telkens rond 16.00 uur in Witem. Deelname kost 
2,50 euro. Het complete overzicht vindt u op de 
site van Klooster Wittem: www.kloosterwittem.nl  

Er zijn onder andere wandelingen gepland langs 
bronnen, bruggen en bevers bij de Eyserbeek, langs 
monumenten ter herdenking van de oorlogslachtof-
fers, een Gulpener rondje en een kruisjesontdek-
kingstocht. 

Maria Ommegang
Pater Henk Er-
inkveld en Je-
roen de Wit 
liepen op zon-
dag 30 juni als 
speciale gasten 
mee in de Maria 
Ommegang in 
Bergen op Zoom. 
In de Tweede 
We re l d o o r l o g 
deed een van de 
kapelaans van de 
Maagdkerk aan 
de Grote Markt 
in Bergen op 
Zoom de belofte aan Maria, dat wanneer de stad 
gespaard zou blijven, ieder jaar een Mariaprocessie 
zou trekken door de historische stad (overigens de 
geboortestad van Jeroen). De jaarlijkse dankstoet, 
dit jaar dus voor de 75e keer, is gebaseerd op de 
middeleeuwse ommegang en is nu uitgegroeid tot 
een stoet met wagens en zo’n 900 deelnemers; in 
zang, spel, dans en declamatie beelden zij histori-
sche en Bijbelse taferelen uit, met als hoofdthema 
de Zeven Vreugden van Maria. Henk en Jeroen lie-
pen al zingend mee met de icoon van Onze-Lieve-
Vrouw van Altijddurende Bijstand, in het sluitstuk 
met verschillende devotiebeelden van Maria uit 
plaatsen uit het gehele land, waarbij als een soort 
verstekeling ook de beeltenis van Peerke Donders 
uit Tilburg (een schilderstuk van pater Jan Haen) 
werd meegedragen! Want Tilburg werd op de ver-
jaardag van Peerke Donders bevrijd.
De stoet is overigens ook nog te zien op de lokale 
televisiezender via www.zuidwesttv.nl/video/5773/
maria-ommegang-2019

Mededelingen

Colofon ‘Rondom Wittem’
Intern communicatieblad voor Klooster Wit-
tem. Redactie: Frans Meijers, Jef Brauers.  
Opmaak: Jelle Wind
Het volgende nummer komt begin september 
2019 uit. Uiterste kopijdatum: 15 augustus 2019.
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Weetjes-nieuwtjes
Vaticaan-vrouwen weigeren te 
voetballen! 
Het had een echte feestdag moeten worden: za-
terdag 22 juni. De dag waarop voor het eerst een 
vrouwenvoetbalteam van het Vaticaan een interna-
tionale wedstrijd zou spelen. Tegenstander was het 
team van FC Mariahilf uit Wenen, dat uitkomt op 
het derde hoogste niveau in Oostenrijk. Maar voor-
dat het beginsignaal had geklonken, hadden de Vati-
caandames het veld alweer verlaten (foto). 

Wat was er gebeurd? Tijdens het spelen van het Va-
ticaanse volkslied hadden drie speelsters van de te-
genstander hun shirt omhoog getrokken: op de buik 
van de dames stonden teksten die er min of meer op 
neer kwamen dat het Vaticaan zich niet moest be-
moeien met zaken als het wel of niet legaliseren van 
abortus. Dat viel niet in goede aarde. De aanwezige 
pauselijke nuntius greep meteen in en drong aan op 
afgelasting van de wedstrijd; de voetballende da-
mes van het Vaticaan verlieten daarop in ijltempo 
het veld. Een dag later liet het bestuur van FC Maria-
hilf weten dat de omstreden actie een persoonlijk 
initiatief was van de drie Oostenrijkse speelster. Ze 
hadden na hun actie zelf het veld meteen verlaten 
en ze zouden ook niet meespelen. In het Vaticaan 
wonen zo’n 750 vrouwen. Daarvan hebben er zich 
vorig jaar 25 aangemeld als lid van het vrouwen-
voetbalteam. De selectie van het team bestaat uit 
medewerkster van de pauselijke kinderkliniek Bam-
bino Gesu en uit de echtgenotes en dochters van 
medewerkers in het Vaticaan. 
 
Abdij zonder abt
Het klooster Maria Laach in de Eifel is wereldbe-
roemd. De abdij van de benedictijnen bestaat al 
sinds 1093. Op dit moment wonen er nog zo’n der-
tig mensen. Aan het klooster zijn ook zo’n twaalf 
bedrijven (hotel, drukkerij etc.) verbonden, met in 
totaal circa 250 werknemers. Maar niet alles is koek 
en ei in de abdij. Zo slagen de monniken er al jaren 
niet in om een nieuwe abt te benoemen. In 2014 

werd de toenmalige abt niet herkozen en alle po-
gingen om een nieuwe abt te benoemen mislukten 
daarna. Afgelopen maanden werden drie geheime 
verkiezingen gehouden, zonder resultaat. Met name 
de totaal uiteenlopende visies over de toekomst van 
de abdij spelen bij de verkiezingen een rol. Een deel 
van de broeders wil dat de abdij zich meer opent 
voor toeristen en voor evenementen, een ander 
deel wil juist dat het klooster zich nog meer dan nu 
terugtrekt. 

Cultureel erfgoed 
Blijven we nog even bij het bijzondere klooster in 
Maria Laach. De bibliotheek van het complex is door 
het Duitse Ministerie van Cultuur namelijk officieel 
erkend als waardevol cultureel erfgoed. De biblio-
theek werd in de vijftiende eeuw opgestart door pa-
ters jezuiten; ze omvat vandaag de dag een bestand 
van circa 265.000 boeken! Lang niet alle culturele 
goederen zijn erkend in Duitsland; je moet er vol-
doen aan hoge eisen en vooral ook van grote bete-
kenis zijn voor geschiedenis, kunst of wetenschap. 
In de afgelopen zestig jaar hebben ongeveer 2700 
objecten deze status wél behaald.
 


